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Seznam klíčových odvětví ČR 

1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 

3 Rybolov a akvakultura 

5 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 

6 Těžba ropy a zemního plynu 

 09.1 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu 

10 Výroba potravinářských výrobků 

11 Výroba nápojů 

13.96.20 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií 

13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů 

14.12.00 Výroba pracovních oděvů 

16.24 Výroba dřevěných obalů 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru (kromě kódů: 17.23 a 17.24)  

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků (kromě kódů: 20.12 - 20.51.01 - 

20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)  

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 

22.2 Výroba plastových výrobků (kromě kódů: 22.29.01 a 22.29.02)  

23.13 Výroba dutého skla 

23.19.10 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 

25.92 Výroba drobných kovových obalů 

26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 

27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických 

rozvodných a kontrolních zařízení 

27.2 Výroba baterií a akumulátorů 

28.95.00 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky (včetně součástí a 

příslušenství)  

28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže (včetně součástí a příslušenství) 
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32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 

32.99.1 Ostatní zpracovatelský průmysl - Výroba ochranných oděvů a prostředků 

32.99.4 Ostatní zpracovatelský průmysl  - Výroba rakví a pohřebních schránek  

33 Opravy a instalace strojů a zařízení (kromě následujících kódů: 33.11.01, 

33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)  

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody  

37 Činnosti související s odpadními vodami  

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 

39 Sanace a jiné činnosti související s odpady 

42 Inženýrské stavitelství (kromě následujících kódů: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)  

43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce 

45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 

45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů 

45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství  

46.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty 

46.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 

46.46 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky 

46.49.2 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 

46.61 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím 

46.69.91 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením - Velkoobchod s vědeckými 

nástroji a zařízeními 

46.69.94 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením - Velkoobchod s výrobky pro 

prevenci požáru a prevenci úrazů 

46.71 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky  

49 Pozemní a potrubní doprava 

50 Vodní doprava 

51 Letecká doprava 
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52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 

53 Poštovní a kurýrní činnosti 

J (58 až 63) Informační a komunikační činnosti  

K (64 až 66) Peněžnictví a pojišťovnictví  

69 Právní a účetnické činnosti 

75 Veterinární činnosti 

78.2 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 

80.1 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 

80.2 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů 

81.2 Úklidové činnosti 

82.20 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu 

82.92 Balící činnosti  

82.99.2 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. (Distribuční agentury pro knihy, 

noviny a časopisy) 

82.99.99 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. (Ostatní služby na podporu 

podnikání) 

84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

85 Vzdělávání 

86 Zdravotní péče 

87 Pobytové služby sociální péče 

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby 

95.11.00 Opravy počítačů a periferních zařízení 

95.12.01 Opravy komunikačních zařízení (Opravy a údržba pevných, bezdrátových a 

mobilních telefonů) 

95.12.09 Opravy a údržba ostatních komunikačních zařízení 

95.22.01 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu 


